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Protokoll nr 8 fört vid SMC Stockholms distrikts  
styrelsemöte den 23 aug 2021, mötet hölls på kansliet 
Skansbacken 4 i Gullmarsplan och även på distans via länk.  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Christina Wallenberg öppnade mötet. 
 
2. Närvaro 
Deltog på plats: Christina Wallenberg, Haidi Lefvert, Olle Henriksson och Gustav 
Eriksson. 
Deltog via länk: Mattias Boström och Anneli Sönmez. 
 
3. Val av ordförande för mötet, ordinarie eller vice 
- Christina valdes till ordförande för mötet. 
 
4. Val av sekreterare och justerare för mötet 
- Haidi Lefvert valdes till sekreterare och till justerare valdes Olle Henriksson. 
 
5. Fastställande av dagordning 
- Dagordningen fastställdes utan justeringar.  
 
6. Föregående protokoll  
 - Föregående protokoll Nr 7, 14 juni 2021 lästes upp och lades till handlingarna. 
 
7. Ordförande informerar 
- Inkommen post, någrafakturor.  
- SMC Rikskonferensen i Romme 3-5 sept 2021 är tyvärr inställd. 
 
 
8. Ekonomi – saldon och ½ års bokslut 
 - Påminnelser på fakturor, Annelie kollar upp E-fakturor. 
- Annelie drar halvårssiffror per 30/6 på intäkter/utgifter. Vi har ett bra resultat. 
 
9. Informatör / redaktör / websida 
- Mc folkets länsspalt är skriven och inskickat till nästa nummer. Nina eftersöker förslag 
till nästa omgång. Nina läste upp texten till vår kommande spalt. Trevligt och bra 
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skrivet. 
- Nina har statistik för Mc olyckor, tom 16 aug rapporterar man ingen dödsolycka i 
Stockholms län. Skickar ut det på vår mail. 
 
10. School / Utbildning  
  Årets planering 2022 
- Dra Råd o riktlinjer 2.0, många gamla funktionärer som är på väg in igen.  Behövs en 
ny uppdaterad bok till aspiranter och instruktörer, vi behöver få kontakt med 
skolchefen Staffan ang det. 
- Björn tittar på en typ av mentorslösning för aspiranter.  
- Vi behöver uppdatera vår Schoolflik på hemsidan, styrelsen tittar över.  
- Prelboka banorna för avrostningar och Knix.  
- Knix Tuvängen –få tag i instruktörer. Kvällsknixar vore intressant, hänger på 
funktionärer. Har haft 8 st bokade tillfällen på Tuvängen, men 5 st blev av. Målet är att 
sikta på så många vi kan få funktionärer till.  
- Datumen för Arlanda? När kan vi vänta oss de? Mattias mailar till oss, när det är klart. 
 
11. Trafikpolitik 
- Christian Paral kommer sluta som valberedare hos oss och på SMC Riks per 31/8-21. 
Han tackar för sig och lämnade över sin information om trafiksäkerhet. 
- Har bra kontakter vissa kommuner. 
- Bussfiler – försöka få med region Stockholm och få med dom att det skall bli tillåtet att 
köra i bussfiler. 
 
12.  Club  
- Kurs på väg - Turer som SMC STO arrangerar, MCE är öppna för det men tycker att 
dom har turdagar där alla är välkomna, Daltons har redan mycket samarbete med oss. 
Tanken är ju att hitta ensamåkarna. Säsongen börjar ju lida mot sitt slut, vi behöver 
mer tid för planering. Nyttigt att köra fortbildning på vägen. Mattias brinner för iden 
och jobbar vidare tillsammans med Björn. 
 
- Klubbkonferensen 14 sept  flyttas till november, vi letar lokal på typ Hotel, Nina kollar. 
- Daltons erbjuder mekhjälp i sin klubblokal, för att nå fler än lokala klubbar vill man få 
ut info till fler mc åkare i distriktet. Gustav undrar om man skulle kunna få låna Grund-
databokningssystemet för dessa tillfällen, mötet godkände det.  
 
13.  IT. router  
- Router skall införskaffas – Micke köper.  
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14. Övrigt 
  Renovering av lokalen 
- Olle har sammanställt vad som behöver göras i lokalen, offertförfrågan skickas. 
- Nina och Gustav har köpt fåtöljer till det inre rummet, kvitto kommer till kassören. 
- Haidi levererar Johan L avtackningspresent. 
- Mattias lobbar för en 4 dagars kurs på storbana, steg 1-4. Vill väcka tanken hos oss för 
att ta beslut på senare möte. På Arlanda ev på Gelleråsen. Mattias kollar vidare. 
- Valberedningen behöver hjälp att hitta intresserade till styrelsen. Vi bör basunera ut 
det på dom sidor/kanaler vi har , även på klubbkonferensen. Samt maila ut till 
klubbarna.  
- Vi behöver söka sponsring och reklam på våra produkter.  
- Se över rabatter hos handlare för våra funktionärers deltagande, Mattias kollar vidare. 
 
15. Nästa styrelsemöte 
Mötesdatum - kommande datum 2021 
- Måndag 13 sept kl 18:30  
- Måndag 11 okt kl 18:30 
- Måndag 8 nov kl 18:30 
- Måndag 13 dec kl 18:30 
 
Mötena kommer vara på Skansbacken för de som vill och kan om läget tillåter. Men 
även digitalt så klart, länk bifogas i kallelsen. 
 
16. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutades av Christina. 
 
 
Sekreterare:    Justeras: 
 
________________________  ______________________ 
Haidi Lefvert   Olle Henriksson 
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